
ANSVAR
••

FOR

STOCI(HOLM

Presentation av ett
nytt politiskt alternativ!



STOCKHOLM 1993: Obehagliga
fakta sopas under mattan oeh fortigs!

Hur mycket kostar egentligen det kommunala flyktingmottagandet?

Fa saker torde vara sa hemligstamplat som det. Kommunerna far
138 000 i mutpengar fran invandrarverket per f1ykting. Just nu ar
det ca 70000 personer som ska placeras. Varav ca 10000 till
Stockholm. Detta racker dock inte. Nu klagar kommunerna pa att
det ar for lite. Oavsett om det sedan ar kommunema eller staten
som star for fiolema sa ar det anda vi skattcbetalarna som

dra bbas. Nar resurserna inte langre racker till for varat egct folk
ar det verkligen dags att saga stopp. Dessutom ar befolkningsbildcn
inte langre svensk. Gar man runt i centrala staden eller vissa fororter
bnns det inte langre som om man befinner sig i Sverige. Och
tillstromningen bara fortsatter! Nu har man dessutom bcstamt art
det ska byggas en moske' mitt i staden, pa medborgarplatsen. Ar
det nagon som tror att vi svenskar skulle kunna stalla samma krav
och leva efter var kultur i ett muslimskt land? Hur kommer det
cgentligen se ut i Sverige och Stockholm om 10-20 ar ?

Oct ar faktiskt upp till var och en av oss !

Arhetsliishetefl h:dler pJ ~n bli en fruktaflsviirt prohlem, soci.dt nch ekollollliskt fc",r
Stockholm.
Kostnadcrn~ for Stockholm ar iitskilliga miljarder. Politlkerna forsbkcr liisa Jctta mcd
okadc anslag for socialutbetalningar oeh liknande. Dena ar naturligtvis bakvant.Vad som
istallet behovs ar bl a foljande:
~ Sarsningar for an bana vag for foreragsamhet och entrepenorsanda.
, Argarder for an hejda importen av siidana varor som vi slalva klarar av an proJucer~

inom Iandet.
~ AtcruppbyggnaJ av valfardssystemet, bl ~ genom ~nstallning av personal inolll

hemrjan sen.
T ex sisrnamnda argard skulJe vi mer an val kunna ha r<id med om vi slutar med det

vansinniga skattesloseriet inom landsting och kommuner samt stoppar f1yktingspektaklet.

LITA INTE pA VAD TIDNINGARNA SKRIVER,
TA REDA pA FAKTA SJALV!

LYSSNA pA OSS I STOCKHOLMS NARRRADIO
88-MlIZ.

LOR.DAGAR: 14.00-15.00



Situationen borjar bli ohallbar!
Under de senaste ,'\ren har vJr stad hiirjat fa allt stiirre problem.

" Brottsligheten har tilltagit, inte minst lagenhetsinbron och valds~rott.
Det ar manga som drar sig fbr;Jtt vistas ute i centrum pa kvallarna.

" Underskottet i stadsbudgeten iikar explosionsartat.
" Arbetslosheten exploderar, vilkct aven forvarrar prohlemen ovan.
" Massinvandringcn tiUtar, man kanner sig snart som en framling i

sitt eget land!
" Orattvisorna och otryggheten rillrar. Nu har vi rusentals uteliggare

oeh fattigpensionarer som knappr klarar sin dagliga uppehalle.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi viii bl a fiiljande:
" Skarpa straffcn f6r grova oeh upprepadc hrott. Satta in koncelltrcrad spanll1g

pa kanda arerfallsfbrbrytare. Satsa mer rcsurser pa att hjalpa brorrsoffren.

" Verka fbr en rattvis fordelningspolirik. S;itta ar pennll1gspekubt<irer sorn
tjanar rniljoner pa skatrebu;Jlarn;Js bekostnad.

" Sroppa nl;Jssinvandringen. Hal' intc Stockholm fan nog nu) Nu halkr
poliriker!la, givervis bakorn ryggen pa kornmunlllvanarna, pa att beslura om
art ra emor yrrerligare 10 000 f1ykringar. Vad ska de arbeta med ?

" San upp natrharbargen i kommun;J1 regi oeh lar alia ureliggare f<imar och en
sangplars.

Kommunens politiker vagrar all ptl allvar ens disskutera de har frAgoma. Hitills har
det inte funnits nAgot riktigt oppositionsparti i Stockholm. Vi Sverigedemokrater
kommer nu all satsa hArt pA all bli etablerade i stadsfullmaktige fOr all dar driva en
politik ror all kompcnsera alia de grupper av hi a svenska ungdomar, pensionilrer
och lagavlOnade som svikits.
Vi stall de dock upp redan i kommunalvalct 1991. Dock med rnycket smA resurser
bakom oss. AndA fick vi spontant ca 1000 roster. Della skarmde upp
KulturborgarrAdet Anna Lindh s1\ myckct att hon p1\ staende fot drcv igenom ell
forbud fbr oss alt fA hyra lokaler i hela Stockhoms kommun. Nagot som dessutom
massrn.edia helt har fortigil. Han viII alltsa hindra dig, fran all kunna ha mbjlighe-
ten qJ.t sjalv hilda dig en uppfattning om ass genom at! hora vad vi sjalva har all
saga! Vad ar det hon ar sA radd fiir') -Se n:isla sida!
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NU SATSAR VI PA NAGOT NYTTI
I just din del av Stockholm har vi Sverigedemokrater idag ert

ston stbd. Oet Finns bland oss har i de sbdra delarna av Stockholm.
Det har genom .hen visat sig att det enda sprak politikerna
forsrar iir nar folket vander dem ryggen vid valen. Du kommer
alltsa till valet ha en stor mojlighet att delta i en politisk
storskriil1 genom att hjalpa in oss Sverigedemokrater i

stadsfullmaktige. Aven du kan vara en av de som
aktivthiiilper till art ge Anna Lindh & co cn

politisk hastspark. Kontakta
oss och hjiilp oss a tt
radda Sverige och Stockholm.

SVERIGEDEMOI<RAlERNA
Box: 200 85, 104 60 Stockholm.

Vaxel:08/ 641 20 11. Telesvar:08/642 25 32
Postgiro: 23 45 65-0

Sverigedemokratisk Ungdom - Stockholm
Box 766, 191 27 SOLLENTUNA - Postgiro: 649 36 00-8


